Rosa nel pozzo
Appartement met tuin
Algemene informatie
Locatie: San Pietro/Arcevia, Le Marche, Italië
Aantal personen: 2
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Neen
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Ja
WiFi: Ja
Rosa nel Pozzo ligt in de regio Le Marche, ca 25 km van de Adriatische zee.
In deze idyllische omgeving ligt ons huis, waar wij u uitnodigen voor een
heerlijke vakantie.Rosa nel Pozzo heeft 4 ruime appartementen voor ieder 2
volwassenen. U kunt gebruik maken van de vele faciliteiten als bv het
zwembad, internet en tv met Ned. zenders. de ruim voorziene bibliotheek,
een heerlijk opgemaakt bed bij aankomst enzo. Uiteraard heeft ieder
appartement een eigen ruim terras voorzien van deugdelijk tuinmeubilair en
ligbedjes Onze boerderij ligt in de heuvels aan de voet van de Apenijnen..
Het strand van bv Senigalia en Fano liggen op een half uurtje. De grote
badplaatsen Rimini en Cattolica liggen ook in de buurt voor de
strandliefhebbers.

Indeling
Oppervlakte: 45 m2
Aantal etages: 1
Aantal toiletten: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal slaapkamers: 1
De omschrijving betreft ons Appartement Pietro voor2 personen.Zoekt u wat
meer ruimte, dan is appartement Rosa zeer geschikt.De Badkamer is
voorzien van een zeer ruime douche, toilet en wastafelmeubel.De
Slaapkamer is voorzien van een ruim 2-persoons bed zonder voeteind met 1
persoons-matrassen en 1 persoons-antiallergische dekbedden, kledingkast,
2 commodes en een plafondventilator.Woonkeuken is voorzien van een
keukentje met koelvrieskastje, koffiezetapparaat, waterkoker, eethoek,
keukenmachine, comfortabele fauteuils enzo.Een Espresso-apparaat is
centraal beschikbaar. Uw heeft een eigen ingang en terras voorzien van luxe
tuinmeubilair met een prachtig uitzicht over het dal.

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Activiteiten
Op ons terrein van zo'n hectare groot, hebben wij vele olijfbomen en
fruitbomen.Wij hebben een zwembad geplaatst, wat een geweldig uitzicht
heeft over het dal.Bovendien hebben we de oude stal verbouwd tot een
leuke "buitenhuiskamer"met 3 grote goed gevulde boekenkasten.Voor de
wandelaars onder u zijn er vele wandeltochten te doen in onze
provincie.Inmiddels kunnen wij verschillende uitjes of cursussen bieden, bv:Bezoek aan een wijnboer- Schildercursus- Cursus Italiaans-Mountaibike
tochten-Bet gids begeleide wandelingen- Diverse uitstapjes in de
omgevingMocht u daar allemaal geen trek in hebben, dan haalt u gewoon
een leuk boek uit onze bibliotheek en kom heerlijk tot rust in de schaduw
onder de grote eikeboom!

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 5 km
Afstand restaurant: 1 km
Keukenlinnen aanwezig: Ja
Badlinnen aanwezig: Ja
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
Bedrag schoonmaak:
45
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 585 EUR
Prijs tussenseizoen: 450 EUR
Prijs laagseizoen: 360 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref3.htm

